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Kultura w województwie pomorskim w 2006 r. 
  

 
W 2006 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, nie zaobserwowano istotnych 

zmian w instytucjach działalności kulturalnej.  
Zwiększyła się liczba wystaw organizowanych przez galerie oraz liczba przedsta-

wień teatralnych i koncertów, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby wystaw 
organizowanych przez muzea oraz seansów w kinach. W konsekwencji wzrosła liczba 
widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych oraz frekwencja w ki-
nach, a zmniejszyła się natomiast liczba czytelników i wypoŜyczeń w bibliotekach 

publicznych oraz liczba zwie-
dzających muzea i galerie.  
Według stanu na koniec 

2006 r. najliczniejszą gru-
pę instytucji kultury sta-
nowiły biblioteki publiczne 
wraz z   filiami, których 
liczba wyniosła 346 placó-
wek (z czego 58,4% znaj-
dowało się na wsi) i pozo-
stała na niezmienionym 
w  stosunku do ub. roku 
poziomie. Liczba punktów 
bibliotecznych wzrosła ze 

104 w 2005 r. do 106 w 2006 r. (o 1,9%), w tym 66,0% funkcjonowało na wsi. Zwiększyła się licz-
ba miejsc dla czytelników o 1,5% i powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych o 519 m2 w porówna-
niu z 2005 r. 
Biblioteki publiczne wyposaŜone w komputery stanowiły 58,4% ogółu bibliotek i znajdowały się 

w nich 1124 komputery, z których 51,2% udostępniono dla czytelników. 
Na koniec 2006 r. w bibliotekach publicznych pracowało 856 osób, a pracownicy z wykształce-

niem wyŜszym bibliotekarskim stanowili 29,4% ogółu zatrudnionych. 
 

Tabl. 1. Biblioteki publiczne 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2005 = 100 

Biblioteki i filie a ....................................  346 346 100,0 

Punkty biblioteczne a............................  104 106 101,9 

Księgozbiór a w tys. wol. .....................  6054,4 6022,6 99,5 

Czytelnicy zarejestrowani w tys. .........  364,4 348,0 95,5 
     na 1000 ludności ............................  166 158 x 

WypoŜyczenia księgozbioru w tys. wol.  7210,8 6749,5 93,6 
     na 1000 ludności ............................  3282 3066 x 
     na 1 czytelnika ...............................  19,8 19,4 x 

a Stan w dniu 31 XII. 



 

 

Przy stałej liczbie bibliotek publicznych nastąpił spadek liczby zarejestrowanych czytelników. 
Ich liczba osiągnęła 348,0 tys. osób, przy czym większość (77,3%) stanowili czytelnicy bibliotek 
w miastach. 
Zmniejszyła się równieŜ liczba wypoŜyczeń księgozbioru na zewnątrz (o 6,4% w stosunku do 

2005 r.) oraz wskaźnik wypoŜyczeń księgozbioru na 1 czytelnika z 19,8 do 19,4. 
W 2006 r. na wsi zmniejszyła się, w porównaniu z rokiem poprzednim, zarówno liczba czytelni-

ków (o 2,5 tys.), jak i liczba wypoŜyczeń księgozbioru – o 72,4 tys. 
Wskaźnik wypoŜyczeń księgozbioru w woluminach na 1 czytelnika na wsi zmniejszył się z 21,7 

w 2005 r. do 21,4 w 2006 r.  
Obserwując strukturę wieku czytelników moŜna zauwaŜyć, Ŝe najliczniejsza była grupa dzieci 

i młodzieŜy do lat 19 stanowiąca 41,9% całej zbiorowości, równieŜ w podziale czytelników według 
zajęcia, najliczniejszą grupą wypoŜyczających byli uczniowie i studenci (56,0% ogółu). 
W województwie pomorskim w 2006 r. funkcjonowały 52 muzea pełniące istotną rolę w ukazywa-

niu historii i tradycji oraz 
upowszechnianiu kultury, 
w tym 13 z nich były to 
muzea historyczne, 11 – ar-
tystyczne, 10 – regional-
ne, 6 – etnograficzne. 
Muzea i wystawy muze-

alne zwiedziło 1902,0 tys. 
osób (o 1,3% mniej niŜ 
w roku poprzednim), w tym 
439,4 tys. młodzieŜy szkol-
nej w zorganizowanych 
grupach (o 2,1% więcej).  
Największym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się w 2006 r., podobnie jak w roku 

poprzednim, muzea o profilu artystycznym (828,2 tys. zwiedzających), historycznym (355,7 tys. 
zwiedzających) i etnograficznym (236,2 tys. zwiedzających). Zwiększyła się liczba muzealiów 
o 22,3 tys. (6,9%), a zmniejszyła się aktywność wystawiennicza – zaprezentowano 299 wystaw, 
o 2,9% mniej niŜ w 2005 r. 

 

 

W ramach prowadzonej działalności oświatowej muzea zorganizowały 3,2 tys. odczytów i lekcji 
muzealnych – o 29,2% mniej niŜ w ub. roku oraz zaprezentowały 1,7 tys. seansów filmowych dla 
zwiedzających – o 20,8% więcej. 

Tabl. 2. Muzea 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2005 = 100 

Muzea a................................................  52 52 100,0 

Muzealia a w tys. .................................  323,6 345,9 106,9 

Wystawy organizowane przez muzea  308 299 97,1 

Zwiedzający w tys. ..............................  1926,2 1902,0 98,7 

     w tym młodzieŜ szkolna b ...............  430,4 439,4 102,1 

Zwiedzający na 1000 ludności ............  877 864 x 

a Stan w dniu 31 XII.   b Zwiedzająca muzea w zorganizowanych grupach. 

Struktura muzeów według rodzajów w 2006 r. Struktura zwiedzaj ących muzea 
według rodzajów muzeów w 2006 r.



 

 

Ofertę muzeów uzupeł-
niały instytucje zajmujące 
się wystawiennictwem, pre-
zentujące głównie dzieła 
sztuki współczesnej – 16 
galerii i salonów sztuki. 
Galerie zaprezentowały 
167 wystaw (o 3,1% więcej 
niŜ w 2005 r.), które 
zwiedziło 112,4 tys. osób 
(odpowiednio o 9,0% mniej). 

Szerokie moŜliwości uczestnictwa w kulturze przedstawiają instytucje prowadzące profesjonal-
ną działalność widowiskową, tj. teatry, instytucje muzyczne i rozrywkowe. W 2006 r. funkcjonowa-
ło 15 teatrów i instytucji 
muzycznych z 5,6 tys. 
miejsc na widowni (o 1,5% 
więcej niŜ w 2005 r.). 
Liczba przedstawień i kon-
certów wzrosła o 192 
(6,0%), a liczba widzów 
i słuchaczy o 9,1 tys. osób 
(1,3%). Zmalała frekwen-
cja – z 218 osób na 1 
przedstawienie w 2005 r. 
do 209 osób w 2006 r. 
Wzrosła liczba przedsta-
wień i koncertów przypa-
dająca w ciągu roku na 1 instytucję artystyczną z 212 do 225. 
Według stanu na koniec roku w województwie pomorskim działalność prowadziło 21 kin dysponu-

jących 14,1 tys. miejsc na 
widowni (spadek o 3,5% 
w stosunku do 2005 r.). 
W trakcie 2006 r. odbyło 
się 69,8 tys. seansów fil-
mowych (spadek o 10,3%), 
na których zgromadzono 
2634,8 tys. widzów. Licz-
ba widzów zwiększyła się 
o 22,5%, a  przeciętna fre-
kwencja na 1 seansie wzro-
sła w porównaniu z rokiem 
poprzednim z 28 do 38 osób. 
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Tabl. 3. Galerie sztuki 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2005 = 100 

Galerie a .............................................  13 16 123,1 

Wystawy .............................................  162 167 103,1 
     w tym zagraniczne ........................  9 11 122,2 

Ekspozycje .........................................  174 172 98,9 

Zwiedzający w tys. .............................  123,4 112,4 91,0 

a Stan w dniu 31 XII. 

Tabl. 4. Teatry i instytucje muzyczne 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2005 = 100 

Teatry i instytucje muzyczne a ............ 15 15 100,0 

Miejsca na widowni w stałej sali a ....... 5513 5597 101,5 

Przedstawienia i koncerty b ................ 3178 3370 106,0 

Widzowie i słuchacze:     
    w tys. .............................................. 694,3 703,4 101,3 

    na 1000 ludności ............................ 316 320 x 

    na 1 przedstawienie ....................... 218 209 x 

a Stan w dniu 31 XII.   b Łącznie z imprezami zorganizowanymi w plenerze. 

Tabl. 5. Kina 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2005 = 100 

Kina a .................................................  22 21 95,5 

Miejsca na widowni a ..........................  14618 14112 96,5 

Seanse ...............................................  77825 69842 89,7 

Widzowie:     
    w tys. ..............................................  2151,4 2634,8 122,5 
    na 1000 ludności ............................  979 1197 x 
    na 1 seans .....................................  28 38 x 
    na 1 kino ........................................  97789 125466 x 

a Stan w dniu 31 XII. 


